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Forskning og utviklingsavdelingen ved Haukeland 
Universitetssjukehus inviterer til utdanningskonferanse 

 
Onsdag 8. juni 2016 

 
Bikuben kurs- og konferansesenter, 

Haukeland Universitetssykehus 
 
Utdanning av helsepersonell er en av Haukeland universitetssjukehus fire 

hovedoppgaver. Hvert år gjennomfører over 2000 studenter og lærlinger klinisk praksis i 

sykehuset. I tillegg har vi et stort utdanningsansvar for etter- og videreutdanning av et 

bredt spekter yrkesgrupper. Hvordan løser vi vårt utdanningsoppdrag? Hvordan kan vi 

bidra til å sikre relevant kompetanse blant våre fremtidige kollegaer?  

 

Fordi sykehusets oppgaver må løses i tett samarbeid med øvrige 

utdanningsaktørene i regionen ønsker vi å invitere våre samarbeidspartnere 

ved Universitetet i Bergen, Høgskolene, kommune og fylkeskommune til å delta.  

Se info om påmelding nederst. 

 

Program 

Del 1: UTDANNINGSKVALITET 

09.45-09.50 Hvorfor en utdanningskonferanse?  
v/Anita Lyssand (Kompetansesjef, HB) 

09.50-10.10 Helse Bergen sine ambisjoner for sykehuset som utdanningsaktør  
v/Eivind Hansen (Administrerende direktør, HB)  

10.10-10.40 Utdanningskvalitet – et fellesprosjekt  
v/Lisbeth Normann (Statssekretær, HoD)  

10.40-11.00 Pause 

11.00-11.35  Kvalitet i praksisstudiene: et nasjonalt utviklingsprosjekt. Oppfølging av 
St.meld 13  
v/Grete Samstad (Prosjektleder, praksisprosjektet) 

11.35-12.00 Ny spesialistutdanningen for leger – et utvidet ansvar for foretaket  
v/Monika Kvernenes (Prosjektleder, Regionalt utdanningssenter Helse Vest) 

12.00-12.45 Lunsj 

Del 2: PEDAGOGISK KOMPETANSEBYGGING 

12.45-13.30 Pedagogisk kompetansebygging i sykehus – hva, hvordan og hvorfor?  
v/Doris Østergård (DIMS, Herlev Hospital København)  

13.30-13.50 Slik veiledning vil vi ha!  
v/Mia Andersen (Studentleder sykepleierforbundet) 

13.50-14.30 Veiledere i tospann - mentorordning på medisinstudiet  

v/Edvin Schei og Trond Viggo Torgersen (Medisinsk-odontologisk fakultet, UiB) 

14.30-14.45 Pause 

Del 3: FREMTIDENS LÆRINGSARENA 

14.45-15.05 «Utdanning + kvalitetssikret klinikk + forskning = Sant». Nye veier i 

kompetansebygging v/Gerd Kvale (Leder OCD-teamet, Kronstad DPS)  

15.05-15.25 Campus Årstadvollen – en fremtidsrettet læringsarena  
v/Nina Langeland (Dekan ved Medisinsk-odontologisk fakultet, UiB) 

15.25-15.30 Oppsummering/avslutning 

15.30 Slutt  
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Målgruppen for konferanse er ledere og fagpersoner som arbeider med utdanning og 

kompetansebygging blant helsepersonell, i sykehuset, universitets- og høgskolesektoren, 

kommune og fylkeskommune. 

 

Vel møtt til en dag med felles fokus på sykehusets utdanningsfunksjon! 

 

Vennlig hilsen 

Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) v/Programkomiteen  
 
Har du spørsmål til programkomiteen? Send mail til Vibeke Irgens, vibeke.irgens@helse-

bergen.no 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tid: onsdag 08. juni, kl. 09.45-15.30 

 

Sted: Bikuben konferansesenter 

 

Påmelding: Ansatte ved HUS - via Læringsportalen  

 

Påmelding fra eksterne via e-post til Lisbeth Lysvold: lisbeth.lysvold@helse-bergen.no  

Opplys i mailen om: navn, tittel og arbeidssted, samt eventuelle matallergier eller 

intoleranser.  

 

Påmeldingsfristen er 27. mai 

 

 

Programkomiteen har bestått av: Monika Kvernenes (HB), Anne Mette Koch (HB), Vibeke Irgens 
(HB), Arne Tjølsen (UiB), Hans Flåtten (UiB, HB), Anne Haugstvedt (HiB), Anne Kari Hersvik 
Årstad (VID), Kari Britt Hagen (HB, SFR), Nirmathan Tharmalingam(HB), Aymen Ahmed (HB) 

 

 

mailto:postmottak@helse-bergen.no
mailto:vibeke.irgens@helse-bergen.no
mailto:vibeke.irgens@helse-bergen.no
https://www.laeringsportalen.no/Pres
mailto:lisbeth.lysvold@helse-bergen.no

